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VÝTAH DAT Z VÝROČNÍCH ZPRÁV ZVEŘEJNĚNÝCH V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU
(pokračování na str. 2)
1999-2001 nejsložitější období - celosvětová krize, pokles platební schopnosti odběratelů
2002 GŘ Chowaniec, DR má 11 členů, FNM vlastní 67,25%, TŽ 11,4%
2003 GŘ Chowaniec; k 31.1. privatizace firmy, ISPAT Lakshmi kupuje huť za 175 mil. Kč; DR 9 členů z toho českých: Pecina,
Otradovec, Stuchlík, Marek, Saidl
2004 GŘ Chowaniec, Mittal Steel; DR 9 členů: Otradovec, Chýlek, Saidl, Laskovský, Marek,
2005 GŘ Münstermann, DR 9: Chowaniec, Otradovec, Chýlek, Saidl, Laskovský, Marek,
2006 GŘ Münstermann, DR 9: Chowaniec, Otradovec, Chýlek, Saidl, Laskovský, Marek,
2007 GŘ Münstermann, ArcelorMittal, DR9: Chowaniec, Otradovec, Svoják, Slanina, Laskovský, Bečica
2008 GŘ Samaddar, DR9: Chowaniec, Otradovec,Slanina, Laskovský, Bečica
2009 GŘ Kochuparampil, DR9: Chowaniec, Slanina, Laskovský, Bečica, vzniká audit- Chowaniec
2010 GŘ Kochuparampil DR9: Chowaniec, Slanina, Laskovský, Bečica
2011 předseda představenstva Rajderkar, DR9: Chowaniec, Slanina, Laskovský, Bečica
2012 GŘ Rajderkar, DR6: Chowaniec, Laskovský, Bečica
2013 GŘ Rajderkar, DR6: Chowaniec, Laskovský, Bečica, výplata první dividendy 8,4 mld. Kč
2014 GŘ Rajderkar zákonem zrušena povinnost volby člena DR zaměstnanci, DR má 5 členů: Bečica, Chowaniec; výplata
dividendy 8,2mld. Kč
2015 GŘ Rajderkar, výplata dividendy 23 mld.Kč ; DR 5: Bečica,Chowaniec
2016 GŘ Vijay Mahadevan (odvolán k 30.4.2017), obnovena povinnost volby člena DR zaměstnanci s účinností nejpozději
2019, DR 5: Bečica, Chowaniec
2017 GŘ Ashok Patil, výplata dividendy 6,8mld. Kč, DR 5: Bečica, Chowaniec
2018 výroční zpráva zatím není zveřejněna
2019 volby zaměstnanci do DR 3 členové, Slanina
1.7. ArcelorMittal společně s dalšími 6 jednotkami prodána firmě Liberty House za 740 mil. Eur

PORKOVÁK 1

KRAKOV NEBUDE JEDINÝ. ARCELORMITTAL UČINILA DALŠÍ OBTÍŽNÁ ROZHODNUTÍ
Společnost ArcelorMittal oznámila další omezení primární výroby oceli. Sníží se výroba vysokých pecí v
Německu a ve Francii. Také to má být dočasné omezení. Společnost ArcelorMittal oznámila snížení
výroby v Evropě o 3 miliony tun. Pozastavení výroby se týká dvou závodů - v Krakově a španělské
Asturie. Společnost také oznámila, že plánované zvýšení výroby společnosti ArcelorMittal Italia na 6
milionů tun bude zpomaleno.
https://www.wnp.pl/hutnictwo/krakow-nie-bedzie-jedyny-arcelormittal-podjal-kolejne-trudne-decyzje,346460_1_0_0.html

SPOLEČNOST LIBERTY STEEL PŘEVZALA SKUPINU
ZÁVODŮ ARCELORMITTAL
Společnost ArcelorMittal oznámila ukončení procesu prodeje
společnosti Liberty House Group několika hutních firem
představujícím balíček, který byl dohodnut s Evropskou komisí v
průběhu jednání o převzetí italské ocelárny Ilva společností.
Prodávanými aktivy jsou: ArcelorMittal Ostrava (Česká republika),
ArcelorMittal Galati (Rumunsko), ArcelorMittal Skopje (Makedonie),
ArcelorMittal Piombino (Itálie), ArcelorMittal Dudelange (Lucembursko) a
několik tratí v ArcelorMittal Liège (Belgie).
ArcelorMittal získá celkem 740 milionů eur, z čehož již AM obdržel 610
milionů eur. Společnost je povinna zaplatit zálohu ve výši 110 milionů eur,
kterou bude společnost Liberty používat pro některé kapitálové investice
dohodnuté v rámci rozhodnutí EK.
Liberty prohlašuje, že převzetí aktiv pro skupinu znamená vstup do první
desítky společností na světě (samozřejmě, pokud vynecháme společnosti
z Číny). Společnosti převzaté skupinou Liberty House Group
zaměstnávají více než 14 tisíc lidí. a jejich výrobní kapacita je více než 10
milionů tun válcovaných výrobků ročně. Odběrateli jsou zástupci mnoha
sektorů hospodářství: od výstavby infrastruktury, přes motorizaci, přes
stroje pro stavební práce a spotřební zboží až po letectví. Celkově se
jedná o zvýšení výrobní kapacity na více než 18 milionů tun hotových
výrobků.

pokračování ze str. 1

DATA Z VÝROČNÍCH ZPRÁV
Odpis - peněžní vyjádření úbytku
hodnoty majetku za účetní období
GŘ- generální ředitel
DR- dozorčí rada: Dozorčí rada
kontroluje vedení společnosti. Zřizuje se
u kapitálových společností a u dalších
subjektů, kde to přikazuje zákon. U
akciové společnosti je dozorčí rada
povinná. Nemusí mít jen kontrolní
funkce, ale také funkce řídící a
jednatelské. Počet členů dozorčí rady je
minimálně tři, vyšší počet členů musí být
také dělitelný třemi. Při rozhodování
dozorčí rady má platnost většina hlasů
členů (každý člen má jeden hlas, včetně
předsedy dozorčí rady). Dozorčí radu
volí a odvolává valná hromada a 1/3
členů volí zaměstnanci společnosti.
Graf: účetní období od 1.1 do 31.12.
Pouze rok 2004- byl 14 měsíců, tj. 1/
2004 do 2/2005; rok 2005 od 3/2005 do
2/2006; 2008- devět měsíců; březen
2008 není uveden

Skupina oznamuje, že do tří let hodlá zvýšit prodej nových závodů o
polovinu.
https://www.wnp.pl/wiadomosci/348702.html

„PODPOŘTE EVROPSKOU INICIATIVU ZA DOSTUPNÉ
BYDLENÍ,“ VYZÝVÁ SDRUŽENÍ NÁJEMNÍKŮ
Sdružení nájemníků ČR SON podporuje Evropskou občanskou iniciativu
„Bydlení pro všechny“ (Housing for all), která chce zvrátit kritickou situaci
v dostupnosti bydlení v zemích Evropské unie. „Pokud se iniciativě do
března roku 2020 podaří získat milion podpisů občanů EU, bude se muset
požadavky zabývat Evropská komise a Evropský parlament,“ uvádí se v
tiskové zprávě Sdružení nájemníků ČR.
To se proto rozhodlo vyzvat k podpoře zmíněné iniciativy Svaz měst a obcí ČR,
odborové svazy, obě odborové centrály a Radu seniorů ČR. O podpoře iniciativy
bude jednat i s resortními ministerstvy. Petici podporující „Bydlení pro všechny“
je možno podepisovat v poradnách SON nebo elektronicky na webových
stránkách Housing for all: https://www.housingforall.eu/cz/podporte-kampan-apodepiste-petici.
Svůj podpis pod petici může svobodně připojit kterýkoli občan České republiky
starší 18 let.
Cíle iniciativy „Bydlení pro všechny“
- Snadnější přístup k dostupnému bydlení pro všechny
- Výjimku z Maastrichtských kritérií na veřejné investice do dostupného bydlení
- Zajištění jednoduššího čerpání financí z EU pro veřejné a neziskové
organizace poskytující dostupné bydlení
- Narovnání podmínek mezi tradičními modely ubytování a provozovateli
digitálních platforem pro krátkodobé pronájmy a sestavení statistických
podkladů k problematice bydlení
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Neomezený internet na
léto pro smlouvy v TMobile programu, které
jste uzavřeli přes naší
ZO Energetika. Na členy
pod starou rámcovou
smlouvou,
se
to
nevztahuje.

Mini Lázně s 15% slevou
Hotel Odra, s.r.o.
Hotel Odra je Nestátní zdravotnické a lázeňské zařízení s více než dvacetiletou praxí v poskytování ozdravných a rekondičních
pobytů, disponuje odborným týmem s potřebnou technologií, který zajišťuje ty nejlepší a kompletní služby v oblasti
fyzioterapeutických a rehabilitačních procedur zaměřených na zlepšení funkce pohybového, oběhového, zažívacího, nervového a
dýchacího systému. Zařízení je umístěno v nádherném prostředí Beskyd v obci Ostravice, takřka v úpatí Lysé Hory se zahradou
a parkem v blízkosti železniční stanice s dobrou dostupnosti.
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UKRAJINEC BUDE MÍT VÍCE?
„Vážení,
naším společným úkolem je, aby naši členové a
zaměstnanci nevěřili mediálním zkratkám, které je mají
otrávit !!! Posílám Vám své vyjádření k „Režimu Ukrajina“,
které jsem prezentoval na národní tripartitě a pověsil jsem
ho v obdobné podobě na svůj profil na Facebooku.
Pokud pracuje Čech a Ukrajinec na stejné práci u
zaměstnavatele, mají oba nárok na stejnou mzdu podle
zákona. Ten má před vším přednost !!!
Násobek 1,2 zaručené mzdy (ty jsou ve stejném nařízení
vlády, jako minimální mzda 13.350,- Kč) platí pro tzv.
"Režim Ukrajina", kdy zaměstnavatelé poptávají přes náš
zastupitelský
úřad
v
Ukrajinském
městě
Lvov
"kvalifikované", to je třeba zdůraznit – „kvalifikované“
zaměstnance na různé profese. Je stanoveno 8 skupin
povolání a čím vyšší skupina, tím vyšší zaručená mzda.
Příklad: povolání "svářeč" je zařazeno do třetí skupiny s
minimální zaručenou mzdou 16.280,-Kč/měsíc. Protože
žádný kvalifikovaný a zkušený svářeč Čech nepracuje za
tuto mzdu, byl zvolen navyšující koeficient 1,2 kterým se
vynásobí částka 16.280,- kč a zaměstnavatel může na
Ukrajině poptávat svářeče Ukrajince za minimálně 19.540,Kč/měsíc. Je to proto, aby Ukrajinec nepracoval pouze za
16.280,- kč a nepodrážel a nesnižoval mzdy našich
zaměstnanců, v tomto případě svářečů !!! Tento „Režim
Ukrajina“ neplatí pro nekvalifikované zaměstnance !!!
Dodávám, že se vláda, zaměstnavatelé i odbory se na tomto
řešení DOHODLI !!!!
Kromě Dufka z ASO, který na příslušná jednání poslal své
„experty“ na mzdy, protože tomu absolutně není schopen
porozumět (ve svých rekreačních zařízeních, které
manipulací delegátů na svém sjezdu „odebral“ svým
základním organizacím a zaměstnává tam správce
výhradně za minimální mzdu) a také hysterického Vladimíra
Dlouhého, který se snaží prosadit nemožné – že totiž
„Hospodářská komora“ je sociální partner vlády. NENÍ !!!
Sociálním partnerem vlády ve smyslu zákona na straně
zaměstnavatelů je „Svaz průmyslu a dopravy“ a také
„Konfederace zaměstnavatelských a průmyslových svazů“
!!!!
O miliardáři Juříčkovi asi nemá cenu psát – snad jen, že se
z něho stal militantní antisociální byznysmen, který
vystupuje proti tomu, co hnutí Ano ve vládě odsouhlasilo. On
to byl také, kdo při rušení karenční doby v Poslanecké
Sněmovně zbaběle nehlasoval, aby neporušil koaliční
smlouvu s ČSSD !!!“
Předseda OS KOVO Jaroslav Souček

ROZLUČKOVNÉ
Jak jsme vás již informovali, při závěru kolektivního
vyjednávání v loňském roce, jsme požádali o vyplacení
odměny při odchodu firmy ArcelorMittal.
Odbory nyní zopakovaly požadavek poněkolikáté a
očekáváme vyjádřeni vedení firmy.
Mgr. Bc.Sobolová Alena, MBA ZO Energetika
595 686 141 mobil 774 101 642 alena.sobolova@libertysteelgroup.com
Verner David ZO Laboratoře a Výzkum
595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@libertysteelgroup.com
Borůvka Pavel ZO Vysoké pece
595 686 254 mobil 724 365 533 z12.kovo@libertysteelgroup.com
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AKTUÁLNÍ SITUACE
Evropská rámcová dohoda mezi Liberty House a industriAll Europe (na základě mandátu zastoupených
odborových svazů ze všech 7 prodaných společností) má
již téměř konečnou verzi. Do půl roku by měla také
vzniknout Evropská rada zaměstnanců.
V naší Dohodě v Ostravě jsme již dohodnuti na bodech:
předpokládaný objem výroby a provoz kupovaných
společností, udržovací a strategické investice, sociální
jistoty a kolektivní smlouva, Energetika, zajištění
skutečné konkurence vůči ArcelorMittal a na trhu EU,
transparentní hospodaření, emisní povolenky, zaměstnanost a pracovní místa.
Zůstává ještě k řešení bod transparentní financování
transakce a část ze závěrečných ustanovení.
NABÍDKA PRO ČLENY
OS KOVO
Předsedové ZO mají VIP
kód pro své členy a

můžete
nakupovat
v DATARTU výhodněji.
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